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Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnym za 2017rok
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Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 ze zm. ), jednym z zadań gminy jest
opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
I. Zagadnienia ogólne
Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i ich
zagospodarowania należy do gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, firmę odbierającą odpady należy wybrać w drodze przetargu. W Gminie Nasielsk po
przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyłoniono
firmę BŁYSK – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 108.
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
W Gminie Nasielsk systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości
zamieszkałe, a od 1 lipca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XX/131/16 z dnia 31 marca 2016 r.
podjętą przez Radę Miejską w Nasielsku postanowiono o odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbiorem odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z wynikiem przetargu, zajmowała się również firma
BŁYSK- BIS Sp. z o.o. z siedzibą w 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 108.
Celem przejęcia powyższego obowiązku było ujednolicenie i uszczelnienie gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie ilości „dzikich wysypisk”. Ułatwi to
również osiągnięcie wymaganego prawem, poziomu odzysku recyklingu surowców wtórnych,
a także pozwoli na redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowisko.
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla nieruchomości zamieszkałych obowiązywały
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone Uchwałą Nr XXX/239/16
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, tj.:
- dla nieruchomości zamieszkałych 8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy
odpady zbierane były w sposób selektywny i 16,00 zł od osoby miesięcznie, gdy odpady
nie były zbierane w sposób selektywny.
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla nieruchomości niezamieszkałych
obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone Uchwałą
Nr XXX/239/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, tj.
odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:



o pojemności 120 l – w wysokości – 20,00 zł,
o pojemności 240 l – w wysokości – 30,00 zł,
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o pojemności 1100 l – w wysokości – 85,00 zł.

odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za
pojemnik:




o pojemności 120 l – w wysokości – 25,00 zł,
o pojemności 240 l – w wysokości – 35,00 zł,
o pojemności 1100 l – w wysokości – 100,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.



140,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Na ternie Gminy Nasielsk nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, Regionalną
Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Płockiego (w którym
znajduje się Gmina Nasielsk) są instalacje:
a) do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów
selektywnie zebranych w Poświętnem – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku, ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk,
b) do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Kobierniki 42 – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernicach k/Płocka
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17 09-400 Płock.
Z terenu Gminy Nasielsk wszelkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania trafiały
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poświętnem.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Nasielsk:
W roku 2014 na terenie Gminy Nasielsk przy Zarządzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Płońska 43 w Nasielsku, utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który czynny jest 5 dni w tygodniu ( również w soboty w godz. 7-15).
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Utworzenie PSZOK służy minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko,
właściwemu postępowaniu z odpadami a także zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska
naturalnego. Ponadto tego typu punkt oraz jego odpowiednia promocja dają szansę na
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców a co za tym idzie skuteczniejszej
segregacji odpadów w gminie.
2. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk:
Stan osób zameldowanych w Gminie Nasielsk na dzień 31.12.2017 roku: 19 464

1.
a)

Liczba mieszkańców – część miejska

b)

Liczba mieszkańców – część wiejska 12 049

c)

Stan nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych na dzień

7 415

31.12.2017 roku:.
1.
2.

Liczba ludności - osoby zameldowane na pobyt stały

19 464

Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

5224

Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji
15 192
Liczba deklaracji złożonych w 2017r.
4.
1 368
Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach
3.

wynika m. in. z faktu podejmowania nauki, i przebywania poza miejscem stałego zamieszkania
przez uczniów i studentów. Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo,
którzy ze względu na wykonywaną prace migrują poza terenem gminy.
Na dzień 31.12.2017 r. selektywną zbiórkę zadeklarowało 13 059 mieszkańców, w sposób
zmieszany odpady gromadzi 2 136 mieszkańców.
3. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2017 roku na terenie Miasta i Gminy
Nasielsk
II. Informacja o poszczególnych rodzajach odpadów komunalnych odebranych z obszaru
gminy/Związku międzygminnego

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod odebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych7)
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Masa odebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych9)

NOVAGO Sp. z
o.o. ul.
Grzebskiego 10,
06-500 Mławainstalacja MBP w
m. Uniszki
Cegielnia 06-513
Wieczfnia
Kościelna

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

1687,360

R 12

PGK Płońsk Sp. z
o.o. ul.
Mickiewicza 4 09100 Płońsk Zakład
zagospodarowani
a odpadów w
Poświętneminstalacja MBP

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

421,600

R 12

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

221,540

R 12

PUK Sp. z o.o.
Ciechanów ul.
Gostkowska 83
06-400
CiechanówInstalacja MBP w
Woli Pawłowskiej

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

216,840

R 12

BYŚ- Wojciech
Byśkiniewicz ul.
Wólczyńska 249
01-919
WarszawaSortownia
odpadów
komunalnych

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

0,200

R12

PGK Płońsk Sp. z
o.o. ul.
Mickiewicza 4 09100 Płońsk
Składowisko
odpadów w
Dalanówku 09100 Płońsk

20 02 03

Inne odpady nie ulegające
biodegradacji

126,920

D5

Błysk-Bis Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 108
06-200 Maków
Mazowieckisortownia

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

178,130

R 12
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odpadów
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

27,330

R 12

15 01 07

Opakowania ze szkła

328,040

R5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

101,640

R5

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

19,280

R5

Błysk-Bis Sp. z o.o.
Rzechowo-Gać
(dz.ew.nr 163/1,
164/1, 165/1)
Rzechowo-Gaćodzysk poza
instalacjami lub
urządzeniami

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

6,800

R5

MB Recycling Sp. z
o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami sp. k.
ul. Czarnowska
56, Piekoszówinstalacja
przetwarzania
ZSEiE

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż 20 01
21, 20 01 23, 20 01 35

8,940

R12

Irma Maciej
Daszkiewicz
Brzeziny ul.
Nidziańska 87, 26026 Morawica

16 01 03

Zużyte opony

4,500

R12

IRMA Maciej
Daszkiewicz ul.
Chabrowa 5, 06400 Ciechanów

16 01 03

Zużyte opony

5,030

Zbieranie

Błysk-Bis Sp. z o.o.
ul. .Moniuszki 108
06-200 Maków
Mazowiecki
NOVAGO Sp. z
o.o. Uniszki
Cegielnia 06-500
Składowisko
Odpadów Uniszki
Cegielnia

SUMA
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3354,150

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu8) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż
składowanie
procesom
przetwarzania8)
[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich

1038,510

0

1038,510

Odebranych z obszarów
wiejskich

1287,490

0

1287,490

SUMA

2326,000

0

2326,000

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 10)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Błysk-Bis Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 108
06-200 Maków
Mazowiecki

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

15 01 01

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji7)

Opakowania z papieru i
tektury
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Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji9)

146,170

R3

PUK Sp. z o.o.
Ciechanów Wola
Pawłowskakompostownia

Odpady ulegające
biodegradacji

20 02 01

47,160

SUMA

R3

193,330

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

---

---

0
SUMA

0

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w
danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

NOVAGO Sp. z
o.o. Uniszki
Cegielnia 06500Składowisko
Odpadów
Uniszki
Cegielnia

Kod
magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

Rok sprawozdawczy,
w którym
odpady zostały
wykazane jako
odebrane

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne
niż wymienione w
17 01 06

29,960

R5

2016

17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i
remontów

6,840

R5

2016
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SUMA

36,800

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego

Nazwa i adres
punktu

Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
ul. Płońska 43
05-190 Nasielsk

Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
ul. Płońska 43
05-190 Nasielsk

Kod zebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj
zebranych
odpadów
komunalnych7)

Masa zebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

20 03 07

Odpady
wielkogabaryto
we

25,920

20 01 36

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
02 01 21, 20 01
23, 20 01 35

4,280

20 01 35

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

10,500

inne niż
wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki

17 01 01

Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
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26,180

1

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Sposób
zagospodarowania
zebranych odpadów9)

Błysk-Bis Sp. z
o.o. SzlasyZłotki 10 06425 Karniewo

zbieranie

Błysk-Bis Sp. z
o.o. SzlasyZłotki 10 06425 Karniewo

zbieranie

17 01 07

Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadów
materiałowych
ceramicznych i
elementów
wyposażenia
inne niż
wymienione w
17 01 06

88,940

16 01 03

Zużyte opony

4,860

15 01 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

2,100

15 01 07

Opakowania ze
szkła

2,200

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji

41,580

20 01 01

Papier i tektura

0,500

SUMA

207,060

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

---

---

0
SUMA

0

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w
danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6),

Kod
magazynowa-

Rodzaj
magazynowanych
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Masa
magazynowa-

Sposób
zagospoda-

Rok sprawozdawczy, w którym

do której
zostały
przekazane
odpady
komunalne

nych odpadów
komunalnych7)

odpadów
komunalnych7)

nych odpadów
komunalnych8)
[Mg]

rowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

odpady zostały
wykazane jako
zebrane

---

---

---

0

---

---

SUMA

0

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I
ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone do
składowania z odebranych
i zebranych z terenu gminy/związku
międzygminnego odpadów
komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych do
składowania
powstałych po
sortowaniu
odpadów
selektywnie
odebranych
i zebranych8) [Mg]

24,175

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu albo
mechanicznobiologicznym
przetwarzaniu
zmieszanych odpadów
komunalnych8) [Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
o kodzie 19 12 12
przeznaczone
do składowania
wytworzone
z odebranych i zebranych
z terenu gminy/związku
międzygminnego
odpadów komunalnych

106,960

PGK Płońsk Sp. z o.o. ul.
Mickiewicza 4 09-100
Płońsk Składowisko
odpadów w Dalanówku
09-100 Płońsk

0,000

PGK Płońsk Sp. z o.o. ul.
Mickiewicza 4 09-100
Płońsk Składowisko
odpadów w Jaskółowie
05-190 Nasielsk
PUK Sp. z o.o. Ciechanów
ul. Gostkowska 83 06-400
Ciechanów- Składowisko
odpadów w Woli
Pawłowskiej

PGK Płońsk Sp. z o.o. ul. Mickiewicza
4 09-100 Płońsk Zakład
zagospodarowania odpadów w
Poświętnem- instalacja MBP
3,006

PUK Sp. z o.o. Ciechanów ul.
Gostkowska 83 06-400 CiechanówInstalacja MBP w Woli Pawłowskiej

0,000

33,501

SUMA

27,181

140,461

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I
ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnym za 2017rok
Miasto i Gmina Nasielsk

BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego
w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych
recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi8) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

146,170

15 01 07

Opakowania ze szkła

328,040

15 01 01 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R3)

Opakowania z papieru i tektury

6,372

15 01 02 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R3)

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,260

15 01 04 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R4)

Opakowania z metali

1,055

15 01 05 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R3)

Opakowania wielomateriałowe

0,422

15 01 07 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R5)

Opakowania ze szkła

0,169

19 12 01 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R3)

Papier i tektura

0,011

19 12 02 ( wysegregowano z 20 03
01 i przekazano do R4)

Metale żelazne

5,980

19 12 04 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R3)

Tworzywa sztuczne i guma

0,013

19 12 05 (wysegregowano z 20 03 01
i przekazano do R5)

Szkło

0,001

15 01 01 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R3)

Opakowania z papieru i tektury

48,822

15 01 02 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R3)

Opakowania z tworzyw sztucznych

38,307
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15 01 04 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R4)

Opakowania z metali

32,512

15 01 05 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R3)

Opakowania wielomateriałowe

5,092

15 01 07 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R5)

Opakowania ze szkła

3,045

19 12 02 (wysegregowano z 15 01 06
i przekazano do R4)

Metale żelazne

8,012

ex 15 01 07 (wysegregowano z 20 03
01 i przekazano do R5)

Opakowania ze szkła

4,575

ex 15 01 01 (wysegregowano z 20 03
01 i przekazano do R3)

Opakowania z papieru i tektury

3,946

ex 15 01 02 (wysegregowano z 20 03
01 i przekazano do R3)

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,946

ex 15 01 04 (wysegregowano z 20 03
01 i przekazano do R3)

Opakowania z metali

2,776

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów
magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych
do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Rodzaj odpadów
magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych
i w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych
recyklingowi7)

Masa odpadów
magazynowanych
w poprzednich
okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi8) [Mg]

Rok sprawozdawczy,
w którym odpady
zostały wykazane
jako odebrane
lub zebrane

---

---

0

---

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi8) [Mg]
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643,526

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]

3511,700

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) [%]

33,6

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia15) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

30,0

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16)
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów
odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7)

Rodzaj odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku7)

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi
i innym procesom odzysku8)
[Mg]

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

101,640

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

26,080

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16),
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów
zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
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Kod odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych
do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

Rodzaj odpadów magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym, przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7)

Masa odpadów
Rok
magazynowanych w sprawozdawczy,
poprzednich
w którym odpady
okresach
zostały wykazane
sprawozdawczych i
jako odebrane
w bieżącym okresie
lub zebrane
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych
recyklingowi i innym
procesom odzysku
[Mg]8)

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06

29,960

2016

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

6,840

2016

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku8) [Mg]

164,520

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
odebranych i zebranych
w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]

242,840

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych [%]

67,7

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
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Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995
r.8), 17) - OUB1995 [Mg]

1640,801

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku
międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania8) MOUBR17) [Mg]

71,801

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%]

4,2

III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2017 r.31.12.2017 r.



Naliczenia (należności) na dzień 31.12.2017 roku



wpłaty na dzień 31.12.2016 roku

– 2 379 390,92 zł



zaległości

–

– 2 744 452,09 zł

365 061,17 zł

IV. Koszty obsługi systemu w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.



odbiór i zagospodarowanie odpadów

–

1 684 507,59 zł



koszty PSZOK

–

61 800,00 zł



koszty administracyjne systemu

–

185 711,05 zł

(materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia)

Wnioski
Priorytetowym zadaniem dla Miasta i Gminy Nasielsk na lata następne jest:
- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
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- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska,
- zmniejszenie nielegalnych składowisk odpadów, tzw. „dzikich wysypisk”,
- prowadzenia monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu osiągnięcia określonych przez Unię
Europejską poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów.
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